Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-án
megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző
32/2018.(V.30.) határozat
Meghívott: Soósné Tóth Anna családgondozó
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításának megtárgyalása,
elfogadása
6/2018.(V.31.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának
megtárgyalása, elfogadása
7/2018.(V.31.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
4./ Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesítése
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

33/2018.(V.30.) határozat

5./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
módosítására
8/2018.(V.31.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
6./ Civil szervezetek 2017. évi támogatása elszámolásának elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
34/2018.(V.30.) határozat
7./ Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

35/2018.(V.30.) határozat

8./ Beszámoló a 2017. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző
36/2018.(V.30.) határozat
9./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00046 pályázati azonosítójú “Kisbágyoni óvoda
energetikai korszerűsítése” kivitelezésére benyújtott árajánlatok közül a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
37/2018.(V.30.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
10./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítása
38/2018.(V.30.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
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11./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
zárszámadása
39/2018.(V.30.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
12./ Egyebek
a.) Telephely létesítéséhez hozzájárulás

40/2018.(V.30.) határozat

KÖZMEGHALLGATÁS napirendjei:
1./

Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2018. évi
feladatok, tervek ismertetése
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

2./

Egyebek
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án
megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános testületi üléséről
Testületi ülés helye: Községháza
Kisbágyon, Szabadság út 21.
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Jancsó Mónika, Mérészné Holecz Mária, Pogány
Károly önkormányzati képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző, Soósné Tóth Anna családsegítő
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja.
Nagy Attiláné polgármester: A napirendi pontokra vonatkozóan javaslom, hogy a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos
napirendi pontot napoljuk el, javaslom egy következő ülésen kerüljön megtárgyalásra.
A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés
napirendje a következő:
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításának megtárgyalása,
elfogadása
3./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása,
elfogadása
4./ Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesítése
5./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
módosítására
6./ Civil szervezetek 2017. évi támogatása elszámolásának elfogadása
7./ Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmének elbírálása
8./ Beszámoló a 2017. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról
9./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00046 pályázati azonosítójú “Kisbágyoni óvoda
energetikai korszerűsítése” kivitelezésére benyújtott árajánlatok közül a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
10./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítása
11./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
zárszámadása
12./ Egyebek
a) Telephely létesítéséhez hozzájárulás
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I. NAPIREND:
Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Megkérdezem Jegyző Asszonyt szóbeli kiegészítést kíván-e
tenni a kiküldött beszámolóhoz.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Próbáltunk egy részletes beszámolót készíteni arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzat, az itt működő intézmények hogyan tudják a gyermekek napközbeni
ellátását, önkormányzati úton történő támogatását biztosítani, illetőleg tartalmazza azokat a
demográfiai adatokat is, amelyből jól látszik, hogy az utóbbi években a gyermeklétszám
kedvezően alakult a településen. Az önkormányzat azt gondolom anyagi lehetőségeihez képest,
amit csak tud biztosít az itt élő gyermekek, családok számára. Átadnám a szót Soósné Tóth
Anna családsegítőnek, aki április 6. óta helyettesítésként ellátja a feladatot ezen a településen
is.
Soósné Tóth Anna családsegítő: Nem egyszerű egy családsegítő feladata, egyre kevesebben
vagyunk, nincs kihez fordulni, csak a helyi vezetőkhöz, a településen élő emberekhez, mert ők
tudják segíteni a munkánkat, a közös munka az, ami eredményt hoz. Az a lényeg, hogy az adott
településen a családokban élő gyermekek biztonságban legyenek, egy elfogadható, normál
életvitellel nevelkedjenek fel, éljenek a családok. Kisbágyonban a legtöbb család rendezett,
normál életvitellel él.
Mérészné Holecz Mária képviselő: A családoknak is úgy kell hozzáállni a problémájukhoz,
hogy segíthessünk rajtuk, sokszor nem is tudunk segíteni, mert el sem fogadják.
Soósné Tóth Anna családsegítő: Valóban csak azon lehet segíteni, aki saját magán is akar.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
32/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző
II. NAPIREND:
Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításának
megtárgyalása, elfogadás
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: Az év folyamán sok előre nem látott pozitívummal is
szembesülhettünk, ezáltal módosul a költségvetés, kaptunk plusz forrásokat.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
III. NAPIREND:
Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának
megtárgyalása, elfogadása
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Ritkán látunk ilyen magas számokat zárszámadási
rendeletünkben, nem zártuk rosszul az évet.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
IV. NAPIREND:
Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesítése
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: Sajnos védőnőnk sincs, több mint egy éve csak helyettesítéssel
tudjuk megoldani. Ez egy olyan szolgáltatás, melyet Palotással közösen látunk el.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
33/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Palotás és Kisbágyon Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a közös
feladatellátású Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetési beszámolóját és a
hozzájárulások elszámolását az alábbiak szerint elfogadják:
A Védőnői Szolgálat költségvetését 4 429 000 forint bevétellel és 3 280 000 forint
kiadással elfogadja, melyből a 2017. évi költségvetési kiadás 3 280 000 forint.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) fedezi a védőnői szolgálat 2017.
évi személyi juttatást, járulékot valamint a dologi kiadásokat. Kisbágyon Község
Önkormányzata 2017. évi védőnői szolgálathoz nem utalt támogatást, így elszámolási
különbözet nem keletkezett.
Határidő: zárszámadási rendelet elfogadása
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
V. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
módosítására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A rendelet módosítása a fogorvosi ügyeletben bekövetkezett
változás miatt vált szükségessé.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 1/2017.(I.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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VI. NAPIREND:
Civil szervezetek 2017. évi támogatása elszámolásának elfogadása
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: 2017. évben két civil szervezetünk kapott támogatást, mindét
szervezet rendben elszámolt, javaslom az elfogadásukat.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
34/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben támogatott
civil szervezetek elszámolásait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
VII. NAPIREND:
Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmének elbírálása
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: 2018. évre vonatkozóan is a két civil szervezet nyújtotta be a
támogatási kérelmet. A Kisbágyoni Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület támogatási igénye
200.000.-Ft, az Egyesület idei évben lesz 10 éves, ezt szeretnék méltó módon megünnepelni,
valamint banki költségre, könyvelési díjra és ruha vásárlására kérik a támogatást. A Kisbágyon
Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány támogatási igénye 350.000.-Ft, mely összeget
könyvelési, számlavezetési díjra, növények vásárlására szeretne fordítani, továbbá ebből az
összegből támogatná 200.000.-Ft-al a színjátszócsoport táboroztatását.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
35/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében elfogadott támogatási keretet a benyújtott kérelmek alapján az
alábbiak szerint osztja fel:
Kisbágyoni Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület
Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány
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200.000.-Ft
350.000.-Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére a 2011. évi CLXXV. törvény 75.§-a szerinti feltétel teljesítésének
igazolására a támogatott szervezet 2017. évi beszámolója bírósági letétbe helyezéséről
és a közzétételre történő megküldésről szóló igazolás (feladóvevény) bemutatását
követő 15 napon belül.
Határidő: támogatási szerződés megkötése 30 napon belül
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
VIII. NAPIREND:
Beszámoló a 2017. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Köszönjük a Közös Hivatalnak a mindenre kiterjedő
előterjesztést.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Rengeteg olyan ingatlan volt a nyilvántartásban, amely elhunyt
nevén szerepelt, a táblázatban szereplő terhelés csak a helyesen szereplőket tartalmazza, hisz az
elhunyt személyek adója törlésre, megszüntetésre került, az új kivetések pedig még hiányoznak
a nyitó adatból. Idén januárban már sor került az elévült adótételek törlésére, ami záró
hátralékként szerepel 2.161.985.-Ft összeg, az is egy hamis képet ad, mert az össztartozás már
mindössze 900.000.-Ft körül mozog. A gépjárműadó tartozásnak több mint a felét, az egyik
cég a gépjárműveire vonatkozóan idei évben rendezte, az idegen bevétel 466.718.-Ft-ja, mely
gyermektartásdíj tartozás volt, elévülés folytán törlésre kellett, hogy kerüljön. Ebből kifolyólag
már egy sokkal pozitívabb képünk van az adóhátralékokkal kapcsolatban.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
36/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi adóhatósági
tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző
IX. NAPIREND:
Javaslat a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00046 pályázati azonosítójú “Kisbágyoni óvoda
energetikai korszerűsítése” kivitelezésére benyújtott árajánlatok közül a nyertes
ajánlattevő kiválasztására
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: A Kisbágyoni óvoda energetikai korszerűsítése című projekt
kivitelezési munkáinak ellátására három árajánlatot kértünk, amelyek az alábbiak:
Farmép Építőipari Kft. (3525 Miskolc, Patak u. 10. fsz. 1.) bruttó 30.980.574.-Ft
„TŰZTÖVIS” Környezetvédelmi és Építőipari Kft. (3155 Mátramindszent, Zöld út 6.) bruttó
32.049.155.- Ft
KORKON Hőkamera Építőipari Kft (2642 Nógrád, Vasút sor 12.) bruttó 31.567.945.-Ft
Javaslom a három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat, a Farmép Építőipari Kft. ajánlatának
elfogadását.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
37/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbágyoni Óvoda
energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó korszerűsítési munkák
elvégzésére benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Farmép
Építőipari Kft. (3525 Miskolc, Patak u. 10. fsz. 1.) árajánlatát fogadja el bruttó
30.980.574.-Ft összeggel a csatolt árajánlat alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
X. NAPIREND:
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítása
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi előirányzat
módosításának elfogadását.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
38/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
költségvetése
IV. negyedévi előirányzat módosítását az alábbiak szerint:
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A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai 2017. december 31. fordulónappal:
A Társulás bevételi és kiadási előirányzata:
3.209.024.666 Ft
1. Bevételi jogcímek:
a) Társulás működési bevétel
Tagönkormányzatok támogatása
666.666 Ft
b) Társulás felhalmozási bevétele:
Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft
2. Kiadási jogcímek:
a) Működési kiadás 666.666 Ft
Működési célú kiadások
127.000 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 539.666 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások (céltartalék)
3.208.358.000 Ft
A Társulás 2017. december 31. fordulónapi bevételei és kiadásai előirányzatainak
részletezését a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzata polgármesterét,
hogy a társulási tanács ülésén a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi előirányzat
módosítás elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2018. május 31. társulási tanács ülésen, vagy a megismételt ülésen
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere
XI. NAPIREND:
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi
zárszámadása
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi zárszámadásának elfogadását.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
39/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a
továbbiakban: Társulás) 2017. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket
részletezik:
1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2017. december 31.
fordulónappal:
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a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszeg
3.209.024.666 Ft,
b) kiadási főösszeg
523.445 Ft.
2. Bevételi jogcímek:
a) Társulás működési bevétele
Tagönkormányzatok támogatása
666.666 Ft
b) Társulás felhalmozási bevétele:
Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft
3. Kiadási jogcímek:
a) Működési kiadás 523.445 Ft
Működési célú kiadások
120.845 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 402.600 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások
0 Ft
4. Kiadások és bevételek egyenlege 3.208.501.279 Ft a Társulás kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványa, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A Társulás pénzmaradványa: 3.208.501.279 Ft, mely az alábbiakban kerül
felhasználásra: - tartalék: 3.208.358.000 Ft
- 2018. évi működési kiadásra beépítve: 143.249 Ft.
5. A Társulás 2017. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
6. A Társulás 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint
az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.208.516.789 Ft, a 2017. évi egyszerűsített
mérlegét és vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat
adósságot keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.
11. A Társulás a 2017. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni.
A képviselő-testület felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzata polgármesterét,
hogy a társulási tanács ülésén Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2018. május 31. társulási tanács ülésen, vagy a megismételt ülésen
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere
XII. Egyebek:
a.) Telephely létesítéséhez hozzájárulás
Nagy Attiláné polgármester: Megkeresett egy cég pályázat benyújtásához telephely létesítése
céljából, melyhez szükséges a képviselő-testület hozzájárulása.
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A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
40/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Kikelet Kulturális
Program Szervező Szociális Szövetkezet (székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 15.,
vezető tisztségviselő: Porvai Gergely Robin, adószám: 26235233-2-43) telephely
létesítéséhez az önkormányzat tulajdonát képező 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.
szám alatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attiláné polgármester

SZÜNET
A képviselő-testület munkáját KÖZMEGHALLGATÁS keretében folytatja az alábbi
napirenddel:
Napirendek:
1./ Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2018. évi feladatok,
tervek ismertetése
2./ Egyebek.
Megjelent lakosok: 12 fő
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző
I.NAPIREND:
Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2018. évi feladatok,
tervek ismertetése
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Az állampolgárok részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszöni a
részvételt, a közmeghallgatást bezárja.
Kmf.
Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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